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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpoČtu města Mníšek pod Brdy
na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2021

(uzavřená podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen ,Spr(l'vnl"řáď')
mezi:
r

Město Mníšek pod Brdy
Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČO: 00242748
DIČ: CZ00242748
Zastoupený: Mgr. Magdalenou Davis, PhD., starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s.
Číslo účtu: 27-388055349/0800
(dále jen ,,poskytovatel")

'

"c'š'"-'j 25. 01. 2021 1éj)
O 0753/20"21 ""°"
č.j.: .. .. .. ..

a

Junák - český skaut, středisko Skalka MníŠek pod Brdy, z.s.
Sídlo: Ryinaně 678, 252 10 Mníšek pod Brdy
Telefon:
IČO: 61388602
Zastoupený: Roinanem Freislebenem, vedoucím střediska
Bankovní spojení: Flo banka, a.s.
Číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, L 38614

(dále jen ,,příjemce")

[.
Předmět smlouvy a výše příspěvku
] .l

¶

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelově určený finanční
příspěvek a závazek příjemce tento finanční příspěvek přijmout, použít ho pouze v rámci projektu
podle článku II. odst. 2.1. této smlouvy a vyúčtovat ho, to vše za podmínek sjednaných v této
smlouvě a v souladu s
,,Pravidly pro posky/mltl"jínančni'ho příspěvku (investičního) z roípočtu n7ěs/a Mníšek pod
Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivů v roce 202/ " schválenými usneseniin Rady
města Mníšek pocI Brdy č. 5-72/2020 ze dne 19. října 2020, dostupnými na"

/mps://www. /1mise/c cM|'p-conten//l/p/oads/2020/1 O/Pra]'idla P()3'k.v//7l//iFi/1a77c'ni/7oP/"i.s'pe1'kl/_202/VOLNOCAS inves/icni.pdf (dále jen ,,Podmínky ').
1.2 Poskytovatel poskytne příjemci na rok 2021 účelově určený investiční finanční příspěvek (dále jen
,,příspěvek") ve výši 125 000 KČ do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to
jednorázovým převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
1.3 Příjemce se zavazuje příspěvek užít na úhradu uznatelných nákladů, tj. na úhradu nákladů
vynaložených v souladu s účelovým určením příspěvku a za podmínek stanovených touto smlouvou
a Podmínkami.

TJ.
Účel příspěvků
2.1 Finanční příspěvek poskytuje poskytovatel výhradně za úCe|e]n úhrady nákladů souvisejících s
realizaci pi'ojektu příjemce:
Příspěvek na stavbu skautské klubovny. Rozvody (voda a elektřim), izolace (stěny a střecha),
vnitřní omítky, podlahy (dále jen .projekt"), a to v souladu s předloženou žádosti příjemce o
příspěvek ze dne 20. l l. 2020.
2.2 Příjemce se zavazuje použit příspěvek výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících s realizací
projektu a současně prohlašuje, že tohoto účelu bude dosaženo nejpozději do 3 l. 12. 202 l,
úl.
Závazky příjemce
3.1.

Přiiemce sc zavazuje při použití příspěvku splnit tyto podmínky:
a) použit poskytnutý příspěvek v souladu s jejím účelovým určenÍin podle ČI. II. této smlouvy;
b) vrátit nespotřebova11é finanční prostředky poskytnutého příspěvku nejpozději do 15. prosince
202 l zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této sln]ouvy, variabilní symbol = číslo
smlouvy; rozhodnýin okamžikem vrácení finančních prostředků příspěvku je den jejich
odepsání z účtu příjemce ve prospěch účtu poskytovatele;
C) oznámit nejpozději do 7 dnů od rozhodné skutečnosti Finančnímu odboru Městského úřadu
Mníšek pod Brdy písemně skutečnost, že realizaci pl'ojektLl nezahájí, anebo projekt nedokončí,
přičeniž Llvede důvody; příjemce je povinen vrátit příspěvek zpět poskytovateli v plné výši. a to
nejpozději do 14 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti. která vedla k nezahájeni nebo
nedokončení pro.jektu: rozhodný1h okamžikem vrácení finančních prostřcdků příspěvku je den
jejich odepsání z účtu příjemce ve prospěch účtu poskytovatele.

3.2.

Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na který byl příspěvek
poskytnut':
a) zrealizovat projekt vlastnňn .jménem a na vlastni odpovědnost a naphiit účelové určeni podle ČI.
Il. této smlouvy;
b) dosáhnout stanoveného účelLl, tj. zrealizovat pro.jekt nejpozději do 31.12. 2021;
C) účtovat čerpáni poskytntltýcl] finančních prostředků odděleně podle jednotlivých činností
na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutý příspěvek odděleně v účetní
evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro poskytnutý příspěvek a vést účetnictví řádně
v souladu se zvláštním právním předpisem:
cl) předloZit Fina]1čnílnu odboru Městského úřadu Mníšek pod Brdy nejpozději do 31.1. 2022
závěrečné vyúčtování realizovaného projektu na předepsaném fOrmuláři, které je finančním
vypořádáním ve smyslu § 10a odst. l písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve zněrti pozdějšícli předpisů (dále jen ,,Zákon rozpočtových
pr(lvid/ech");
e) uchovat řádně, v souladu s právními předpisy, minimálně po dobu 5 let od prvního dne roku
následujícího po dni poskytnutí příspěvku, originály všech účetních dokladů vztahujících se k
projektu;
f) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné a následné
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnutého příspěvku, a to zejména kontroly
dodržení účelu použití příspěvku stanoveného touto smlouvou a provedení kontroly faktické
realizace projektu na místě, a dále předložit ke kontrole všechny potřebné podklady (účetní
doklady a další písemnosti), kterými prokáže použití poskytnutého příspěvku;
g) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím Finančnímu odboru Městského úřadu Mníšek
pod Brdy neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, případnou zmäiu svých identifikačních údajů
Llvedených v žádosti o poskytnuti příspěvku nebo v této smlouvě a všechny změny související s
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čerpáním příspěvku; v případě zniěny účtuj e µříjeince povinen rovričž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavLl;
h) s předchoziin souhlasem poskytovalele používat na všech svých propagačních materiálech
(internetových slráí1káel], na plakátec.h, pozvál]kách Rebo inzerátcch) a na všech veřejných
akcícli týkajících se podpořeného pro.jekíu znak města Mnišek po Brdy;
i) oznámit písemně poskytovateli neprodleně, ne,jpozději však do l 4 dnů skutečnosti. které mohou
mít za následek.jeho přeměiui nebo zrušellí s 1ikvidací,jako práviíické osoby; v případě přeměny
oznámit jeho právního nástupce a zda triá zájem, aby na jeho právniiio zástupce přešla práva a
pov innosti z léto smlouvy;
3.3, předložit poskytovateli před svou přeiněnou nebo svým zrušením jako práwiické osoby vyúčtováni
příspěvku dle odst. 3.2 písm. e) tohoto článku, nastane-li tato skutečnost před datem, který byl pro
vyúčtování stanoven v odst. 3 .2 písin. e) tohoto Článku, nedohodnou-li se smluvní st)'aRy jinak.
Příjemce se zavazuje řídit se při použití příspěvku a při vyúČtování příspěvku touto s1]11oLlvou,
podininkami Llvcdenými v Podmínkácli a právríími předpisy. Přílohou vyíšČtovárti musí být
fotodolcuinenlace zboží, pľ'c}duktli či jiných nákladů pořízených příje111celn za příspěvek poskytnutý
dle této smlouvy.
3.4. příjemce se zavazu.je nepřevést poskyinutý příspěvek iia jiný právní subjekt, nedohodnoll-li se
s1]1|uvllí strany jinak.

3.5, Pokiid se děti účastní jakékoliv činnosti příjemce, je příjemce povinen při,in]out nejpozději do 3 l.
l. 202 l veškerá vhodná opatření za účelem prevence a zabráněni zr!ellžívání dětí ze sirar!y
jakéhokoliv zaměstnance, pracovníka nebo jiných osob vykonávajících Činnost pro příjemce a za
účelem ochrany dětí před takovým zl]eužívánim. Tato opatření může příjemce při,inlout například
zajištěniin školení pracovníků ze strany odborníka, přípravou písemné metodiky (kterou příjemce
předá všan svým pracovkíkí'm1 oproti písen1nélnu potvrzení) či jiným vhodným způsobcmi, přičemž
přijetí opatřeiú ,je příjemce povinen prokázat městu předá]1ím čestného pi'ohlášerň, jehož vzor je
uveden v příloze č. l této smlouvy.
3.6. Příjemce je povinen prokázat městu sp]ně]1i povinnosti dle ČI. 3.5. této smlouvy předložením
vyplněného čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, které bude
podepsáno OPi"áV11ě11OLl osobou příjemce.

IV.
Sankce
4,1

Pokud se příjemce dopusti porLĹšeljí rozpočtově kázně, poskytovatel postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtovýdi pravidlech.

4.2 Neoprávněné použiti nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném lerrnil1L! (zadrZení přispčvku) ze
strany příjemce je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech.
4.3 Porušení podmínek Llvedených v ČI. IFI. odst. 3.2 písLn. C), e), 11), i). Í) a k) této smlouvy je
považováno za porušení rnéně závažné ve smyslu ust. § lOa odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanovi následLljícíln procentem:
a) předložení fllľančr!ího vypořádání (vyúčtování) příspěvku podle ČI. lil, odst. 3.2 písm. e) této
smlouvy po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů l % poskytnutého příspěvku,
od 6 do JO kaiendářRich cInů 3 % poskytnutého příspěvku,
od lí do 20 kalendářních d11ů 10 % poskytnutého příspěvku,
více než 20 kale11dářnícl] dnů 100 % poskytnutého příspěvku,
b) porLlšení podininky stanovené v ČI. III. odst. 3.2 písm. h) a j) této smlouvy 5 % poskytnutého
příspěvku,
C) porušení podmiríky stanovené v ČI. III. odst. 3.2 písm. C) a i) této smlouvy 2 % poskytnutého
příspěvku,
3

4.4 V případě nedodržení termínu vrácení nespotřebovaných finančních prostředků dle článku III. odst.
3.1 písm. b) této smlouvy zaplatí příjemce sankci ve výši l % poskytnutého příspěvku.
4.5 V případě prodlení s odvodem za porušení rozpoČtové kázně je příjemce příspěvku povinen uhradit
poskytovateli penále dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní symbol = číslo smlouvy.
V.
UkonČení smlouvy
5.1 Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí této smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
5.2 Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení příspěvku
5.3 výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo
zvláštními právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruŠí rozpočtovou kázeň podle zákona o rozpočtových pravidlech,
b) poruší pravidla veřejné podpory,
C) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce
odsouzen/a za trestný Čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve sinyslu
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
d) bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů,
e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy,
f) je v likvidaci,
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro darloll oblast podpory,
h) opakovaně neplni povinnosti stanovené touto sinlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem,
i) poruší povinnost uvedenou ve poslední větě ČI. 3 .3, poruší povinnost uvedenou v ČI. 3.5 této
smlouvy, nebo v ČI. 3,6 této smlouvy.
5.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením příspěvku, nárok na vyplacení dotace nevzniká
a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi této smlouvy po proplacení příspěvku, se
příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od doručení výpovědi této smlouvy.
5.5

výpověď' této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

5.6

Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď' doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají
i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opolnenLltim doručeni zmařil.

5.7

Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutíin. Jinak k ukončení této sinlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.

5.8

Příjeince je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúčtování, přičemŽ výpověď' je účinná dnem jejího doručení poskytovateli.
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku příspěvku poskytovateli do 14
dnů ode dne účinnosti výpovědi.

5.9

Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostníín převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku příspěvku, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného

4

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dohody oběma smluvními stranami, nedohodnou11 se smlLlvní strany jinak.

5.10 Dohoda o ukončeni této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsáni vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.1 l Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. l písm. b) až e) správního řádu. Návrh
na zrušení této srnlouvy musí být učiněn písemně a mLlsí v něm být uvedeny důvody, které vedou
k zániku smlouvy.
VI.
ZávěreČná ustanovení
6.1 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí Podtnínkami, příslušnými
ustanoveními správního řádu, zákona o rozpočtových pravidlech a dalšími zvláštními právními
předpisy.
6.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny
názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran.
V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu
příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
6.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
6.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
6.5 SrnlLlvní strany svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6.7 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. l - vzor čestného prohlášení.

V Mníšku pod Brdy d,,,

V Mníšku pod Brdy d,, g' -A. ůaz 4

1' Ičj?1

M,,JÁa
Skalka Mní%k ped B'dy, z.u.
78, 25210 Mníšek [xxi Brdy
802, CV. Č. 21A.01 (l)
nlwk.skautlng.czl
kek@gmail.com
·r

Roman Freisl" en, vedoucí střediska
za pří emce

za poskytovatele
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